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Comunicado de Imprensa 
 

Evento Mundial de Clima e Energia RIO 9 
 

Especialistas Renomados internacionalmente estarão presentes em mais um grande 
encontro sobre Energias Renováveis. 

 
17 de março de 2009 a 19 de março de 2009 no Rio de Janeiro                                              

Rio Othon Palace Hotel - Copacabana 
 
O Evento Mundial de Clima e Energia RIO 9 reunirá na cidade do Rio de Janeiro destacados 
especialistas das áreas de pesquisa, tecnologia, indústria e política. Com palestras e 
apresentações os especialistas mostrarão durante o evento estudos de caso, as perspectivas e o 
potencial das energias renováveis no Brasil e no Mundo. Durante o evento serão realizados 
debates correlatos às energias renováveis, como uma excelente oportunidade de transferência 
de conhecimento.  
 
Complementando o evento, acontecerá paralelamente a Feira Latino-americana de Energias 
Renováveis (LAREF) onde expositores de vários países apresentarão os últimos avanços da 
tecnologia de energia renovável, seus serviços e produtos. Workshops correlacionados sobre 
arquitetura sustentável, comércio de carbono e aplicações práticas de energias renováveis 
acompanharão o evento, como também as excursões aos projetos de energia no Brasil.  
 
A Energia fotovoltaica “Foco do evento”  
 
O enfoque do evento RIO 9 é a energia fotovoltaica que se aproxima a sua paridade de rede 
em muitos paises situados no “cinturão  do sol” de nosso  planeta. "Brasil é um dos primeiros 
paises onde a paridade da energia fotovoltaica da energia fotovoltaica com a energia da rede 
se converte em realidade", diz o organizador do evento o professor Stefan Krauter, do 
Instituto fotovoltaico e da universidade de Biberach. "O preço da eletricidade, de 21 centavos 
de Euro por kWh em combinação com os altos valores de irradiação solar, de até 2.100 kWh 
por metro quadrado ao ano, cria um gigantesco mercado de custo-eficiência para a energia 
fotovoltaica”, agrega o professor.  
 
O espectro de aplicações de energia fotovoltaica é muito mais amplo no Brasil que na Europa 
porque 36 por cento da população rural ainda não tem acesso à eletricidade. Nas zonas 
remotas a energia fotovoltaica é freqüentemente mais barata que a energia dos geradores a 
diesel. Além disso, o programa do governo brasileiro "Luz para todos" oferece excelentes 
oportunidades para investidores e integradores de sistemas.  
 
Sobre o RIO 9  
 
O primeiro encontro mundial das Nações Unidas no Rio de Janeiro, em 1992, foi o ponto de 
partida. A partir de 2002 os eventos RIO têm reunido destacados cientistas, políticos e 
representantes da indústria para promover aplicação das energias renováveis e apresentar 
estratégias sobre economia de energia. Em 2009, será realizada pela quinta vez a conferencia 
e a feira LAREF - organizadas pela Rio Solar  ltda.  na cidade do  Rio de Janeiro. 
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Conferência de Imprensa  16 de março de 2009 e 19 de março de 2009 
 
Os organizadores do evento RIO 9 convidam a todos os representantes da imprensa a 
participar da abertura da Conferência de Imprensa que será oferecida na segunda feira 16 de 
março de 2009, das 11:00 as 12:00  horas e da conferência de Imprensa final na quinta, 19 de 
março de 2009, de 19:10 as  20:00 horas  na Sala de Imprensa do Hotel Rio Othon Palace.  
Detalhes adicionais serão anunciados brevemente.  
 
Resumo 
 
Data: ……………………………… 17 a 19 de março de 2009  
 
Onde: ………………………………Rio Othon Palace Hotel, Avenida Atlântica, 3264 

Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil  
 
Idioma da Conferencia: …………....Inglês e português  
 
Organizador: ……………………….RIO 9 – LAREF 2009 – Escritório de organização 

a/c Rio Solar Ltda 
Av. Rio Branco, 25-18° andar 
20093-900 Rio de Janeiro – RJ, Brasil 
Phone: (+55-21) 22 11 50 26, (+55 21) 22 63 78 76 
Fax: (+55-21) 22 11 50 19 
http://www.rio9.com  
E-mail: info@rio9.com  

 
Taxas de inscrição…………………  950,00 Reais pelos 3 dias da conferencia (participante 

pleno, incluídos os anais da conferencia e a participação 
no jantar oficial. Estudantes 250,00  Reais 

 
Feira LAREF .................................... Acesso Gratuito 
 
Expositores........................................ 30 Stands 
 
Espaço total....................................... 400m² 
 
Espaço Utilizado pela Feira............... 219m²  
 
Mais informação na nossa pagina: www.rio9.com    
 
 
 
 
 


